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जु या ठगळानंा नवीन

ठगळं..!
एक तुक तानी लोककथा



तुक तानात या एका शहरात हसन नावाचा चाभंार रहात

होता. एक दवस हसननं आपलं दकुान वळेेआधीच बदं केल.ं

“उ ापासनू सणा या सु ा सु होतायत. घरात या

सग यासंाठी काहीतरी भेटव तू या ात“ असा यानं वत: या

मनाशी िवचार केला.



बायकोसाठी यानं

एक कुरता घतेला. 

आप या िववािहत

मलुीसाठी चार रेशमी रिबनी

घते या.

आप या आईसाठी एक म त ओढणी घतेली.

मग यानं आप या पोशाखाकडे एक

नजर टाकली आिण वत:शीच उ ारला, 

“मला मा यासाठी एक पायजमा यायलाच

वहा. जु या पायज यावर खपू ठगळं

अस यामळेु आता पायजमा दसत नाही, 

ठगळंच दसतायत.”



मग तो जलदगतीनं एका श याकडे

गलेा.

“तु याकडे मा या मापाचा पायजमा

आहे का?” असं यानं श याला िवचारल.ं

“हे बघ. हा एकच पायजमा उरलाय“ 

असं शपी एक पायजमा दाखवत हणाला.



हसननं आप या पायज याला तो नवीन

पायजमा लावनू पािहला.

“हा नवीन पायजमा कंबरेला ठीक होतोय.

पण याची लाबंी तीन बोटं जा त आह.े ती

लाबंी जरा कमी क न ाल का?” यानं श याला

िवचारल.ं



“आज तरी मला वेळ नाही,” शपी हणाला. तू

तु या बायकोला सागं. ती कमी क न देईल.

“ठीक आह.े” हसन हणाला. यानं श याला पैसे

दले आिण हातात या भेटव तू साभंाळत वगेात

घराकडे िनघाला.



या या बायकोला नवीन कुरता खपू आवडला.

“ठीक आह.े” हसन हणाला आिण तो आई या घरी

गलेा.

“आई” तो हणाला“ मी तु यासाठी एक नवीन ओढणी

आणली आह.े”

“ कती सुदंर ओढणी आह.े” आई हणाली. “तू

तु यासाठी काय घतेलसं?“

“हा पायजमा घतेला आह.े पण हा थोडा लाबं आह.े तो

तीन बोटं कापून छोटा कर ना..“
या या बायकोला नवीन कुरता खपू आवडला.

“ कती सरेुख आहे हा कुरता?” बायको हणाली. “पण तु ही

तमु यासाठी काही घतेलं का नाही?”

“मी एक पायजमा घतेला आह.े” हसन हणाला. “पण तो

पायजमा तीन बोटं लाबं आह.े तू तो कापनू मापाचा करशील का?”

“आ ा नाही.” बायको हणाली. “आ ा मी मा या कुर यावर

चमचमणा  य्ा टक या लावणार आह.े तु ही तमु या आईला का नाही

सागंत? ती अशी कामं वि थत करत.े”



“मलुा, िशवण टपण करायला मला आज अिजबात

वळे नाही. उ ापासनू सणा या सु ा सु होत आहते.” 

आई हणाली. “मला आप या गलेे या नातवेाईकासंाठी

ाथना पण करायची आह.े तू तु या मलुीला का सागंत

नाहीस? ितनहंी थोडं काम करायला हवं ना..”

“ठीक आह”े हसन हणाला आिण तो आप या

मलुी या घरी गलेा.

“बेटा,” तो हणाला .. “मी तु यासाठी ही रिबन

आणली आह.े” 

“ कती सुदंर रिबन आह.े.” मलुगी एकदम

खषुीत हणाली. “बाबा, तु ही तमु यासाठी काय

घतेलतं?”

“मी एक पायजमा िवकत घतेला आहे तो

हणाला. पण तो तीन बोटं लाबं आह.े तू तो कापनू

छोटा करशील का?”



“बाबा मला आ ा हे काम नाही करता

यणेार.” मलुगी हणाली “आ ा मला मा या

मलुाला दधू पाजायचं आह.े मग मी या

चरुगळले या रिबन ना इ ी करेन. पायजमा

आखडू करायला तु ही आजीला का नाही

सागंत.. ती न करेल.”

हसन घरी परत आला आिण िवचार करायला लागला. हसन घरी परत आला आिण िवचार करायला लागला. 

बराच वळे िवचार के यावर तो भराभर चालत आप या

दकुानात गलेा. ितथे यानं पायजमा बरो बर तीन बोटं कापला. 

मग चपला िशवायची दाभण घऊेन पायज या या कडा

िशव या.

मग पायजमा घऊेन तो घरी परत आला. घरी परत यावर

यानं कपाटात तो नवीन पायजमा घडी घालनू ठेवला.



पढु या दवशी आपलं दकुान दपुारीच बदं क न तो घरी

आला.

र यातनू चालताना जो कोणी भटेेल याला हसन हसनू

कवा डोकं किचत झुकवून सणा या शभुे छा ायचा. 

सणा या सु ा अस यामळेु सगळेजण आनदंात होत.े



घरी आ यावर दरवाजातच बायकोनं हसनचं वागत केलं आिण

हणाली, “लवकर या.. सासबूाई आिण आपली मलुगी दोघीही आ या

आहते.” या दोघ ना पा न हसनला आनदंिमि त आ य वाटल.ं

हसन या आईला नवीन ओढणी छान दसत होती.

“बेटा, तू कपडे बदल आिण तयार हो.. मग आपण सगळे ज ेत

जाऊ.” हे बोलनू आई हसली. या हा यातनू ती काहीतरी लपवतेय असा

भास होत होता.

“अहो, लवकर तयार हा बरं.. आिण

तो नवीन पायजमा घाला ह.ं.मी पण नवीन

कुरता घातला आह”े. हे बोलताना बायको

पण मदंि मत करत होती. तीही काहीतरी

लपवतये असं हनसला वाटल.ं



“आिण बाबा, लवकर आवरा ह.ं. फार वळे लावू

मग हसन नवीन पायजमा घालायला आप या खोलीत गलेा. 

पायजमा कमरेला तर आधीपासूनच मापात होता. यानं तो हवा िततका

आखडूही केला होता…

पण अचानक

“अरे, हे काय ?” हसन ओरडला.

“काय झाल?ं लागलं का कुठे?” बायकोनं घाब न िवचारल.ं

“ना..ना.. नाही.. पण मा या पायज याला काही तरी झालयं.” 

असं हणत तो दरवाजा उघडून बाहरे आला आिण यानं

सग यानंा आपला नवीन पायजमा दाखवला.

“आिण बाबा, लवकर आवरा ह.ं. फार वळे लावू

नका“. मलुीनं सूचना केली. ितनं केसानंा नवीन रिबन

लावली होती आिण ती खपूच म त दसत होती. ती पण

काहीतरी लपव यासारखं हसत होती.

“अरे, या ितघीजणी कती सुदंर दसतायत.” 

हसननं मनाशी िवचार केला. “माझा पायजमा िशवायला

यानंा वळे नसला तर काय झाल?ं आता ज ते यानंा

कती आनदं होईल.” याचा नवीन सरेुख पायजमा

कसाबसा गडु यापंयतच यते होता.



मग याची आई, बायको आिण मलुगी एकाचवेळी

हणा या..

“पण मी तर पायजमा फ तीन बोटंच कमी केला

होता.”

काय झालं ते मग अचानक ितघ या ल ात आल.ं 

ितघी हसनकडे बघायला लाग या.

िबचारा हसन पण या ितघ कडे

हताशपणे पहात होता. या या त डातनू श द

फुटत न हता.



“अहो..“ बायको हणाली. “काल तु ही

सं याकाळी तमु या िम ाला भटेायला गलेात ते हा

मला तमुचा पायजमा आखडू करायचं आठवल.ं माझा

नवरा कती ेमळ आह.े. तो घरी याय या आत मी हा

पायजमा आखडू क न ठेवत”े असा मी वत:शी

िवचार केला.

“मग मी पायजमा कपाटातनू काढला. या या“मग मी पायजमा कपाटातनू काढला. या या

कडा खपू िविच पणे िशव या हो या. मग मी मोजनू

तीन बोटं तो पायजमा कापला. कडानंा नीट टीप

घातली आिण परत कपाटात ठेवनू दला.”



हसनची आई प ा ापा या सरुात हणाली

“आज सकाळी तुझी बायको सामान आणायला

बाजारात गलेी होती ते हा मी इथे आले होत.े माझी

पूजा पण क न झाली होती. मग मी वत:शीच िवचार

केला, “हसन इतका गणुी मलुगा आह.े मी याचा

पायजमा नीट क न ायला हवा. मग मी कपाटातनू

पायजमा काढला. खालनू मोजनू तीन बोटं कापला. 

कडा िशव या आिण परत कपाटात ठेवनू दला. मला

तलुा आ याचा ध ा ायचा होता.”



आता मलुीची पाळी होती. “बाबा, आज सकाळी
“कडा नीट िशव या आिण तो पायजमा कपाटात

ठेवनू दला. मग मलुाला घऊेन मी परत आल.े तु हाला
मी मलुाला पाळ यात घालनू झोके देत होते ते हा मला

एकदम तमु या पायज याचं काम आठवल.ं” “माझे

वडील कती चागंले आहते” मी वत:शी िवचार केला. 

“मला याचंा पायजमा आखूड क न ायलाच हवा. 

मग काय मी मलुाला कडेवर घतेलं आिण पटकन इथे

आल.े कपाटातनू पायजमा काढला, आिण खालनू तीन

बोटं कापला. ”

सर ाईज ायचं हणनू मी तु हाला सांिगतलं नाही.”



हसननं या ितघ कडे एकवार कटा टाकला. 

मग तो जोरजोरात हसायला लागला. “पण मी तर

आधीच पायजमा हवा िततका आखडू क न ठेवला

होता.” तो हणाला.

“तु ही?” ितघीजणी एका सरुात ओरड या.

“हो. कोणीतरी पायजमा छोटा करायलाच हवा“हो. कोणीतरी पायजमा छोटा करायलाच हवा

होता. मग मी तो तीन बोटं कापनू िशवला होता.”



मग ते सगळेजणच जोरजोरात हसायला लागल.े 

हसता हसताच आता काय करता यईेल असा िवचार

करायला लागल.े पायज याचे कापललेे तकुडे परत याला

जोडून िशवावते असा यानंी िवचार केला.

मग जे हा सगळे कापललेे तुकडे पायज याला जोडले

ते हा देवा या दयनें पायजमा हवा िततकाच लाबं झाला

होता.



“हे बघा.. मा या पायज यावरची सगळी ठगळं

एकदम नवीन आहते.” हसन हसत हसत हणाला.

मग छानसे नवीन कपडे घालनू ते सगळे ज ा

बघायला गले.ेबघायला गले.े






